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Med Per Tronsaunes artikkel om NAFOs publikasjonshistorie
(Diskriminanten, 2/01) som foranledning, har jeg gjennomgått egne utgaver av
Diskriminanten. Jeg har tre korte kommentarer til Tronsaunes artikkel som kan
være et lite bidrag til registreringen av historiske publikasjonshendelser.
Den første kommentaren er knyttet til at det i følge Tronsaune har vært
vanskelig å finne tidlige utgaver av Diskriminanten med formatet A5 og rødt
omslag. Det blir anslått at Hauger Verksted overtok trykkingen fra «”rundt 1982”.
Jeg er i besittelse av et utmerket, rødt A5 eksemplar av Diskriminanten nr. 1 1981
- trykket av Hauger Verksted. Sentralt i dette nummeret er en presentasjon av
Løvaas ført i pennen av Arne Brekstad. Løvaas blir presentert som ekspsykoanalytiker. En kommentar fra Løvaas, med rot i hans psykoanalytiske
periode, angår en episode der Løvaas var med sine barn til tannlegen. Tannlegen
ville legge en fylling i melketennene til hans barn, og følgende kommentar er
knyttet til episoden: ”…he had brown eyes and black hair, and I knew right away
that he was an oral sadist…” (Diskriminanten, 1/81, side 5 – sitatet er rettet for
trykkfeil).
I tillegg inneholder dette nummeret en artikkel om behovet for
atferdsanalytiske studiesirkler (av Eva Bertling Hansen) og en lett kritisk
bokanmeldelse av ”Atferdsterapi i Norge”. Jon Arne Farsethås avslutter
bokanmeldelsen med: ”Men for all del; les boken selv! Og skriv den neste”
(Diskriminanten, 1/81, side 10 – 11). Tronsaunes artikkel viser at denne
anmodningen ikke er fulgt opp i særlig grad - det er få bøker med NAFO som
utgiver.
Det er derimot publisert en rekke interessante artikler i Diskriminanten. En
som bør nevnes er en dobbeltartikkel av Kongsgård, Hjelle, Aas og Lunde
(Diskriminanten, 1/1987 og 2/87). Artikkelene heter ”Innføring i observasjon
og registrering” og må være en av de første innføringene i vitenskapelige design,
eller N=1 design, i norsk faglitteratur. Blant annet nevnes changing criterion
design som på dette tidspunktet var relativt nytt innen design floraen (den første
greit tilgjengelige kilden er ”The changing criterion design” av Hartmann og Hall,
1976; Journal of Applied Behavior Analysis, 9, 527-532).
I følge Tronsaune var de tidligste utgavene preget av foreningsstoff, men det
har vært en stadig vekst i teoretiske artikler og empiriske artikler i annen halvdel av
publikasjonshistorien. Det kan være av interesse å få en pekepinn på hvor stor
andel av de empiriske artiklene som inkluderer anvendt atferdsanalyses metodikk
nummer en – N=1 design.
En gjennomgang av to årganger av tidsskriftet (1999 og 2000) viser at av
totalt 25 artikler kan 5 (25%) sies å være preget av den metodikk som kjennetegner
N=1 design. Det er mulig at prosentandelen på 25 er for lav. Ved gjennomgang
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av flere artikler ved et tilfeldig utvalg fra bokhyllen (nummer 1/94, 4/95 og 3/98)
fremkommer det at 3 av 10 artikler, eller 30%, inneholder design med repeterte
målinger for enkeltpersoner. Et tilsvarende tilfeldig utvalg viser at eksempelvis
Tidsskrift for norsk psykologforening ikke har noen artikler med N=1 design
(nummer 11/95, 10/97 og 5/01; 10 artikler – 0 %).
Den siste kommentaren er knyttet til en feil på Diskriminanten nr. 1 1990
(årgang 17). Denne feilen er aktuell å kjenne til for de som har en hang til orden
i sine tidsskrifter. Det aktuelle tidsskriftet har riktig angitt årgang, men feil årstall;
nr. 1 1990 er betegnet som nr. 1 1989 årgang 17.
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